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37 Godkendelse af referat

Sagsnummer: 01.00.00-G01-6-21

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Sammen med OAK, der stopper som medlem af GR, mødte fra Landliggersammenslutningen
nyt medlem, Henrik Stilau.

Sammen med Søren Friis Jensen, der stopper som medlem af GR, fra Auderød Naturhavn nyt
medlem, Sally Ida Frandsen Aarøe.

Fra entomologerne er Knud Pedersen afløser for Knud Bech.

Fra Naturstyrelsen mødte Lise Vølund.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

38 Godkendelse af dagsorden

Sagsnummer: 01.00.00-G01-6-21

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

39 Nyhus som Biocenter

Sagsnummer: 00.22.00-A00-17-22
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Sagens kerne

Professor Inger Kappel Schmidt fra Københavns Universitet og Stig Hoffmeyer kommer og
orienterer Grønt Råd om deres initiativ med at få skabt et biocenter i Nyhus ved Melby
Overdrev. Tanken er, at det også kan anvendes af lokale foreninger. Se bilag for beskrivelse
af projektet.

Drøftelse i Grønt Råd om samspil med et evt. kommende biocenter i Nyhus.

Der afsættes 15 min. til punktet.

Beslutning

Nyhus som Biocenter

(Se bilag)

Fremlæggelse af Inger Kappel Smidt, professor ved København Universitet og Henrik
Hoffmeyer, formand for interessegruppen ”Hegnet”, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

De fortalte, at de ønsker det tidligere skovløberhus, Nyhus som et samlingssted for
biodiversitet.

Der er blevet afholdt møder med Naturstyrelsen, der er positive overfor idéerne om at
udbygge og benytte Nyhus som Biocenter.

Huset, som skal renoveres og udbygges, så det vil kunne rumme 25-30 studerende eller 1
skoleklasse, børnehavegruppe eller andre interesserede. Forskere og NGO-er vil også kunne
benytte biocenteret. Deres bevæggrund for at komme og præsentere projektet for Grønt
Råd er, at de forestiller sig, at huset også vil kunne benyttes af lokale foreninger.

Biocenterets ombygning og drift vil være afhængig af, at der kan skaffes fondsmidler. De
tilkendegav, at de mente, at tiden er moden til, at grønne fonde vil være interesserede i et
center netop her på den meget biodiversitetsrige biotop. De tilkendegav endvidere, at det
var deres vurdering, at opbakning fra Grønt Råd kan styrke deres videre ansøgninger om
midler til projektet.
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Der blev spurgt om naturformidling til turister og børnefamilier. Forskerne kan finde ud af,
hvordan de forskellige dyrearter har det, og hvad de skal gøre for at fremme arterne. Det
kan vises på grafer og kurver, som turister, børnefamilier m.fl. kan få glæde af. De ønsker, at
det skal være et center for formidling.

De fortalte, at de sidder med en forskergruppe, hvor mange arbejder med biodiversitet. Det
er meget insektfolk, som er meget interesseret i at samarbejde med børn. De har tidligere
arbejdet lokalt med børn omkring emnet, og det fungerer rigtigt godt. De vil gerne give
deres egen begejstring for naturen videre.

Der skal være faciliteter og guidelines til pædagoger, lærer m.fl.

Naturstyrelsen skal synes, at projektet lyder som en god ide.

Der er en bred opbakning fra Københavns Universitet, men det er ikke et projekt, som skal
forankres på Københavns Universitet.

Der vil være en del udgifter forbundet med centret. Der skal derfor dannes en fond, hvor der
også vil blive inviteret andre aktører ind.

Naturstyrelsen bemærkede, at hvis gruppen har opbakning til projektet og økonomi til det,
vil Naturstyrelsen gerne lægge hus til.

Der blev opfordret til, at hvis Grønt Råd synes det er interessant, skal det siges, da det kan
styrke projektet i forbindelse med kapitalrejsning.

De tror, at tiden er til det nu, da der er nogle meget aktive grønne fonde. For at det kan blive
en succes, skal det favne bredt.

De bad om, at rådet sender forslag til organisationer med flere, der kan inddrages i
projektet.
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Grønt Råd takkede for oplæg og tilkendegav, at det lød meget interessant. Takkede
endvidere for, at initiativgruppen tænkte både de lokale skoler, institutioner og foreninger
ind i projektet. Grønt Råd håber, at projektet bliver realiseret, og gav sin varmeste
anbefaling.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

Bilag

 Bilag 1 Nyhus som Biocenter 20220627 KU+HV.pdf

40 Forslag til møder i 2023

Sagsnummer: 01.00.00-G01-6-21

Sagens kerne

Forslag til møder i Grønt Råd i 2023, torsdage kl. 16 i Byrådssalen:

9. marts

1. juni

7. september

9. november.

Beslutning

Datoerne blev godkendt.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.
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41 Meddelelser fra formanden

Sagsnummer: 01.00.00-G01-6-21

Beslutning

Birgitte Benzon Bang, Danmarks Naturfredningsforening og Peter Plant, LAG Halsnæs og
Gribskov er blevet medlemmer af rådet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Frank
Allan Rasmussen, Industrimuseet er fortsat medlem af rådet. Udnævnelsen gælder for en 4-
årig periode.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

42 Prioriteringsplan for naturpleje

Sagsnummer: 00.22.00-A00-13-22

Sagens kerne

Punktet er udskudt fra forrige møde i Grønt Råd den 22. september 2022.

Orientering om prioriteringsplan for Naturpleje ved administrationen. Prioriteringsplanen er
vedtaget af Byrådet og er til orientering for Grønt Råd.

Grønt Råd får planen til efterretning og kan stille opklarende spørgsmål.

Der afsættes 15 min. til punktet.

Beslutning

(Se bilag)

Prioritering for naturpleje.

Administrationen v/ Jakob Lausen fortalte om den nye prioriteringsplan for naturpleje.
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Halsnæs kommune har ansvaret for pleje af de kommunalt ejede naturarealer. Kommunen
kan endvidere efter aftale med lodsejer udføre naturpleje på private arealer.

Planen beskriver baggrunden for kommunens prioriteringer og gennemgår de fire ben
administrationsgrundlaget hviler på:

1. Natura 2000, direktiv
2. Beskyttede naturarealer såkaldte §3-arealer (eng, mose, hede og sø)
3. Fredede arealer
4. Fortidsminder på kommunale arealer.

Alle arter skal sikres trivsel, specielt de arter, der er truede, rødlistede og/eller såkaldte bilag
IV-arter.

Indenfor fredede områder skal kommunen oftest udarbejde specifikke plejeplaner. For
gamle fredninger er der dog ikke altid tilknyttet plejeplan.

Prioritetsplanen indeholder kort over hver enkel lokalitet med beskrivelse af bl.a. plejebehov
af den enkelte lokalitet.

DN har skrevet en kommentar til Prioritetsplanen.
DN roser planen, men anfører, at der mangler specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske og
tidsfastsatte mål.

Grønt Råd vedtog, at kommentaren blev sendt til politikere og til pressen.

Prioriteringsplanen for naturpleje er vedtaget af byrådet på byrådsmødet i september.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.
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Bilag

 -Naturplejeprioriteringsplan 2022 DN kommentar.docx

43 DK 2020

Sagsnummer: 00.22.00-A00-17-22

Sagens kerne

Aktørinddragelsesplanen v/ Julie Stensballe

DK2020 – status og drøftelse af arbejdet med klimahandleplanen med særlig fokus på
aktørinddragelsesplan.

Der afsættes 30 min. til punktet.

Beslutning

(Se bilag)

Administrationen v/ Julie Stensballe fremlagde status for udarbejdelse af DK 2020-planen,
klimahandleplanen, som Halsnæs kommune har tilsluttet sig.

Grønt Råds foreninger inddrages som aktører. DK-2020-planen skal bredes ud, virksomheder
skal inddrages, herunder Stålværket, Halsnæs Forsyning, Beredskabet, skolerne og øvrige
virksomheder i kommunen.

Aktørinddragelsesplanen er under udarbejdelse. Grønt Råds medlemmer blev opfordret til at
være opmærksomme på, at hvis nogen af medlemmerne opmærksomme på aktører, der vil
kunne inddrages, er medlemmerne meget velkommen til at meddele det.

Kommunens nye borgerinddragelsesplatform, Digital borgerinddragelse, blev nævnt.
Sammen med en hjemmeside Grøn indstilling, kan borgernes gode idéer til grøn omstilling
og klimaforbedringer indsamles.

Klimahandleplanen blev derefter drøftet ved såkaldte makkersamtaler på mødet.
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Efterfølgende blev det bl.a. bemærket:

 Er inddragelse det samme som involvering?
 Drøftelse og refleksion om, hvilke slags tiltag, der kan få folk til at ændre adfærd?
 Kommunen ønsker, at klimaforandringerne vil blive forankret i foreningerne, bl.a.
 Idrætsforeningerne, hvor mange aktive borgere kommer.

Adfærden og forbrug hos både kommunen, de enkelte virksomheder og de enkelte borger
bidrager til det samlede billede i Halsnæs. Derfor er det vigtigt hvad den enkelte gør.

I udarbejdelsen af tiltaget vil de gerne inddrage Grønt Råd, Stålværket, virksomhederne i
kommunen, Halsnæs Forsyning, Beredskabet og Hundested Skole.

Efterfølgende blev følgende bemærket:

Er inddragelse det samme som involvering? Er det ikke noget der skal have folk til at tage
ansvar og være en del af det. Der er et håb om, at folk vil involvere sig i handleplanen. Den
skal ud og leve og blive forankret i foreningerne.

Dem der skal ændre adfærd, er den enkelte borger. Ved idrætshallerne er der rigtig mange
mennesker, som bør fanges for bedre klima adfærd.

Hvordan skal man få folk til at ændre adfærd - lige nu bruges der mindre energi. Men
hvordan undgår vi, at vi falder tilbage til de gamle vaner fra før de stigende energipriser.

Det er i hjemmet, at man skal tale om at ændre vaner. Der skal tænkes og tages stilling hele
tiden til ændring af vaner.

DN holdt et stort klimamøde for et par år siden. Formanden synes, at det er en ide, hvis
Grønt Råd stod for et stort klimamøde.
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Turbinehuset vil til at lave en lille smule strøm via vand - måske til udebelysning. De vil gerne
lave et lille museum, hvor man viser, hvordan man laver strøm.

Tiltag der vil motivere foreningerne til at etablere solceller på deres tag.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

Sagsfremstilling

Præsentation og status på arbejdet med aktørinddragelse i DK2020 klimahandleplaner, ved
Administrationen.

Grønt Råd drøfter og giver input til aktørinddragelsesplan.

Drøftelse af aktiviteter i foreningerne.

Bilag

 Præsentation DK2020 - Grønt Råd - Halsnæs Kommune - 24.nov.2022.pdf

44 Naturvision Halsnæs Kommune

Sagsnummer: 00.22.00-A00-17-22

Sagens kerne

Indspark til politisk debat v/ Carsten Møller

Der afsættes 30 min. til punktet.

Carsten Møller præsenterer, på vegne af Torup Ting, en vision for 2 nye naturområder i
Halsnæs Kommune, som skal gavne klima, miljø, biodiversitet og friluftsliv. Visionen er et
indspark til politisk debat i kommunen.

Bilag udleveres efter mødet.

Beslutning

(Bilag efter mødet)
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Naturvision for Halsnæs kommune v. Carsten Møller

Carsten Møller, der er uddannet skov- og landskabsingeniør arbejder nu med projekter og
har boet i Torup i mange år.

Han fremlagde Torup Tings forslag til udvikling af naturen i to landområder i kommunen.

Indsatser til styrket biodiversitet:
Naturkorridorer på Halsnæs:

 Torup Enghave bliver holdt tørt af en pumpe. Ved at standse den, vil vandstanden
stige til et niveau, hvor vadefugle vil kunne tiltrækkes eller området vil kunne gro til.
Der har tidligere været en bæk. Ved Rævebakkevej er der en skov, som blot skal blive
liggende

 I området ved Evetofte kan der laves korridorer. Der er meget vådt, når det har regnet
 Rævebakkevej ned til Amtsvejen – her ligger en godkendelse til solceller. Der har

også været planer om grusgravning. Carsten foreslår at fritlægge bækken.

Der skal være adgang for offentligheden i områderne. Carsten fortalte, at det er ikke en
gennemarbejdet plan, men visioner.

Ølsted omkranset af natur:

 Lave en passage fra Arresø til fjorden
 Der er statsskov og Natura2000 ved Kildebakkerne
 Der er også nogle grusgrave.

Processen:

 Hvad er der af begrænsninger f.eks. Natura2000, vandforhold mv.
 Involvering af landmænd
 Det skal baseres på frivillighed
 Myndigheder og fonde.

Jorden skal frigøres, eventuelt ved at købe en ejendom eller to.
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Finansieringen skal ske ved fonde. Der er for øjeblikket stor interesse til at støtte
naturprojekter.

Natur skaber værdi!

Folk vil gerne ud til ro og natur.

Natur har en positiv indvirkning på boligpriserne.

Det blev bemærket, at det er spændende, da projektet træder ud over blot at fastholde, det
vi har.

Der blev spurgt til, hvem der skal eje naturområderne? Det blev oplyst, at det skal
lodsejerne. Det skal være baseret på frivillige aftaler.

Det blev endvidere nævnet, at det er en radikal nytænkning, der skal til.

Carsten mener, at det største problem bliver at få lodsejere og landmænd med på projektet.

Carsten håber, at der f.eks. kan dannes et lokalråd i Ølsted, som kan samle lokalbefolkningen
på tværs og der vil blive taget ejerskab for et sådan projekt.

Der skal følges op på emnet på næste møde.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

Bilag

 2 projektidéer natur Halsnæs.pdf

45 Vildnæs

Sagsnummer: 00.22.00-A00-17-22
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Sagens kerne

Vi nåede ikke punktet ved Grønt Råds møde d. 22. september. Derfor genfremsendes bilag
med liste over de aktiviteter, som VILDnæs har planlagt og gennemført i forår og sommer
2022.

Videoen, som er en del af projektet, vil blive vist ved mødet.

Projektet fortsætter i 2023.

Der afsættes 10 min. til punktet.

Beslutning

(Se bilag)

Vildnæs vil fortsætte med de økonomiske midler, der er tilbage efter 2022-projektet. (Ca.
50.000 kr.).

Desværre var det ikke muligt at vise den video, der er lavet om VILDnæs-projektet og sendt
til miljøministeriet.

Birgitte foreslog, at GR til næste år arrangerer et stormøde om klima. Det blev ikke taget
beslutning om dette punkt.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

Bilag

 - Resumé af Vildnæs.docx

46 Orientering ved udvalgsformand Anja Rosengreen

Sagsnummer: 01.00.00-G01-6-21
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Beslutning

Orientering ved udvalgsformand Anja Rosengren.

Medlemmerne af Grønt Råd, skal få deres bagland til at melde sig til Borgerinddragelse.

Halsnæs Kommune er, af Staten, blevet spurgt, om der er steder, der giver mulighed for
vindmøller. Der er to steder, og det er blevet meldt ind. Det er i Torup og Store Havelse. Der
har ikke været politisk drøftelse af det. Alle kommuner er blot blevet spurgt.

Råstofplanen bliver lavet for at have en 12-årig horisont. Der skal jævnligt laves en
råstofplan. Den sidste er blevet vedtaget for 12 måneder sider. Råstofplanprocessen bliver
sat i gang igen. De fleste områder, som der er blevet kigget på, kommer ikke i spil, hvilket
giver unødig uro hos folk.

Grønnessegaard fremstår fortsat som et interesseområde.

Flertallet ønskede at sætte processen i gang. Det er en meget lang proces og der vil ikke
blive truffet nogle beslutninger før om mange år.

Vedrørende valnøddeplantagen, mener Kommunen, at der plads til at lave en
valnøddeplantage, men naboerne er ikke enige. Som det er nu, er der plantet
valnøddetræer, men der går nogle år før de vokser op og tager udsigten.

Der er truffet en politisk beslutning om, at Orehøjgård skal indgå i det nye fredningsforslag.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

47 Gensidig orientering

Sagsnummer: 01.00.00-G01-6-21

Sagens kerne

Nyt fra foreningerne - bordet rundt.
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Foreningen præsenterer, på 2 minutter, hvilke aktiviteter der siden sidst er gennemført med
relation til Grønt Råds arbejde, herunder eventuelle planlagte aktiviteter som kan gavnes
med Rådets input.

Der afsættes 20 min. til punktet.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.

48 Kommende sager

Sagsnummer: 01.00.00-G01-6-21

Beslutning

Der følges op på pkt. 44 Naturvision Halsnæs Kommune.

Fraværende med afbud: Peter Grønbech, Jørgen Lassen

Fraværende uden afbud: Johan Thorup og Finn Poulsen.
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